
Checklist

Schatten van Vlieg 2022

Met de checklist van Schatten van Vlieg ben je helemaal klaar voor de zomer.

❏ Is je zoektocht ingevoerd in de UiTdatabank?

Voerde je de activiteit in aan de hand van de invoer richtlijnen? Je kan op ieder

moment je activiteit verrijken of aanpassen om families te informeren en te

overtuigen. Vind hier enkele tips voor een familievriendelijk bericht.

❏ Is je schatkist verstopt?

De schattenjagers vinden het geweldig om als echte speurneuzen op zoek te

gaan naar de schatkisten. Hou het spannend en zorg ervoor dat ze op het einde

van de zoektocht op een uitkomen met de stickervellen erin!

❏ Staat je schattenzoektocht op punt?

Met onze inspiratiegids kan je nog de laatste puntjes op de i zetten voor jouw

zoektocht. Zit je in tijdsnood en zal het niet lukken om zelf een

opdrachtenboekje te maken? Via deze link kan je een van de Schatten van

Vlieg-tips sjablonen downloaden.

❏ Weten families dat ze een schat bij jou kunnen komen zoeken?

❏ Zet jouw zoektocht in de kijker op je eigen kanalen. Raadpleeg zeker onze

communicatiegid voor tips,voorbeelden en beeldmateriaal Met de sjabloon

affiches maak je nog meer reclame in je gemeente.

❏ Contacteer zeker de lokale pers en laat hen weten wat er in jouw

cultuurhuis te beleven valt. Daarvoor kan je opnieuw de communicatiegids

raadplegen.

❏ Heb je het campagnemateriaal ontvangen?

Kijk goed na of de inhoud van je pakket overeenkomt met wat je bestelde.

Merk je dat je niet genoeg voorraad hebt of is iets niet in orde? Geef een

seintje aan liesel@publiq.be.

Net voor de zomer…

❏ Affiches en (indien besteld) gevelborden ophangen

❏ Baliemedewerkers, jobstudenten en vrijwilligers op de hoogte brengen

Dat kan je aan de hand van deze briefing. Je baliemedewerkers zijn dé

sleutelfiguren om de schattenjacht in goede banen te leiden. Bespreek met

hen wat er anders is tegenover andere jaren, bekijk met hen hoe je de

ontvangst wil aanpakken en welke mogelijke vragen ze zullen krijgen. Geef hen

alle nodige informatie opdat ze families goed op weg kunnen zetten.

https://www.publiq.be/nl/nieuws/zet-je-activiteit-de-kijker-op-uitmetvliegbe
https://www.publiq.be/nl/nieuws/een-familievriendelijk-bericht-de-uitdatabank
mailto:vragen@UiTdatabank.be
https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/Ruik-jij-wat-ik-ruik/Schatten-van-Vlieg-Inspiratiegids-2022.pdf
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/communicatie
https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/downloads-campagnebeeld/Schatten-van-Vlieg-Communicatiegids-2022.pdf
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/communicatie
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/communicatie
https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/downloads-campagnebeeld/Schatten-van-Vlieg-Communicatiegids-2022.pdf
http://www.cultuurnet.be/schatten-van-vlieg-2014#inspiratiedag
mailto:liesel@publiq.be
https://docs.google.com/document/u/0/d/138s_1luQfR-8J4-GS9KJOETIzCSAGqXtiNwIKvUKDX8/edit

